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Zápis z rokovania 13. valného zhromaždenia AČE SR konaného dňa 04.03.2011 v 
konferenčnej sále Kerametal, Jašíkova 2, v Bratislave  

Valné zhromaždenie (VZ) v súlade s rozoslanými pozvánkami začalo rokovanie 04.03.2011 o 
10:00. V čase otvorenia bolo prítomných menej ako polovica členov AČE SR. Spolu sa zúčastnilo 
51 členov,  ospravedlnilo sa 17 členov; prezenčná listina je v archíve AČE SR. 
Rokovanie uviedol predseda AČE SR Doc. Drtil a privítal hostí z AVS - Ing. Nagy. Následné body 
programu predstavil podpredseda AČE SR Ing. Bilanin, sekretár AČE SR Ing. Dian a ďalší 
členovia výboru alebo revíznej komisie. 
Po uvedení programu a konštatovaní, že nebola dosiahnutá prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
členov AČE SR, boli všetky hlasovania odložené v zmysle stanov na hodinu po začiatku rokovania. 
 
Správa o činnosti za rok 2010 (Ing. Bilanin) uviedla nasledovné aktivity: 

1) odb. semináre na AQUA Trenčín: Energetické zhodnotenie bioplynu na komunálnych ČOV; 
23.9.2010 (Doc. Bodík); 54 účastníkov + odborná spolupráca a prednášky v rámci 
seminára Asociácia vodárenských spoločností pre školy (zúčastnených 115 študentov 
stredných škôl z Trenčína) 

2) Workshop Problematika údržby a rozvoja verejných vodohospodárskych sietí", 3.12. 
2010 (organizované spoločnosťou Pureco s.r.o., odbornú garanciu zabezpečila AČE SR; 
Doc.Stanko, Prof.Drtil)  

3) 6. bienálna konferencia: Odpadové vody 2010; 20.-22.10.2010 Š.Pleso (Prof.Drtil); 105 
odborných príspevkov, 279 účastníkov 

4) spoločné zasadnutie výborov AČE SR a CzWA, Moravská Třebová 12.4.2010 - podpis 
dohody o spolupráci AČE SR s CzWA 

5) exkurzia na veľtrh IFAT Mníchov a ČOV Linz, 15-17.09.2011, 40 účastníkov 
6) členovia výboru AČE SR  sa zúčastnili :  

 volebnej valnej hromady CzWA, 30.3.2010 Praha (Prof.Drtil) 
 Dňa vody organizovaného MŽP SR + AVS, marec 2010 (Prof.Drtil, Ing.Dian) 
 zasadnutia rady EWA v rámci veľtrhu IFAT, 15.-17.9.2010 Mníchov (Ing. 

Kucman, Prof.Drtil) 
 valného zhromaždenia NK IWA, 1-2.7.2010 Beladice (Prof.Drtil) 

7) AČE SR udelila ceny za najlepšie diplomové práce v odbore AČE SR (Ing.Peter Golej – 
štud.odbor Vodné stavby SvF STU Bratislava: „Štúdia odkanalizovania aglomerácie s ČOV 
v obci Gbelce“ + Ing. Miroslava Kleimanová – štud.odbor Chemické inžinierstvo FChPT 
STU Bratislava „Zväčšenie kapacity SČOV Ružomberok“. Diplom. práca z TU Zvolen 
v roku 2010 nebola navrhnutá) (Doc.Derco)  

8) AČE SR ako reprezentant SR v EWA pripravila každoročné podklady o stave vodného 
hospodárstva v SR pre ročenku EWA (Ing. Dian, Ing. Kucman). 

9) ako súčasť 13. VZ bol pripravený seminár korporatívneho člena Siemens Water 
Technology  

 
Archív AČE SR bol na prelome rokov 2010-11 doplnený o: 
- German standard DWA-A 125E Pipe jacking and related techniques 
- German standard DWA-A 139E Construction and Testing of Drains and Sewers 
- German standard DWA-A 100E Guidilines of integrated Urban Drainage 
(zoznam publikácií a výpožičný poriadok je uverejnený na webe AČE SR). 
 
Významnú časť aktivít ako aj príjmov AČE SR predstavujú expertné činnosti jej členov. V roku 
2010 boli vykonávané práce v celkovom rozsahu 25 244 € ; z čoho je príjem pre AČE SR vo výške 
minimálne 11%. (Pozn.: niektoré aktivity prebiehali počas 2 rokov 2009 – 2010). Pre informáciu 
uvádzame vývoj rozsahu expertných prác za posledné roky: 
2004: 265 000 Sk; 2005: 800 000 Sk; 2006: 770 000 Sk;  2007: 790 000 Sk; 2008: 432 236 Sk; 
2009: 19 153 € 
Vlastné práce sa v 2010 venovali nasledovnému zameraniu: 
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1) Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV; pre Mondi SCP Ružomberok (celý rok 2010, 
Ing.A.Kollárová).  

2) Technologické školenie v rámci projektu : Vzdelávanie zamestnancov a vypracovanie 
stratégie rozvoja ľudských zdrojov, projekt ITMS 27110230080 pre Ekoservis s.r.o. Veľký 
Slavkov (máj 2009 – máj 2010, Prof.Drtil). 

3) Odborný posudok projektovej dokumentácie ČOV Bytča; pre SEVAK a.s. Žilina   
(Doc.utňan). 

4) Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV Vidov Vrch; pre VLM SR š.p. Pliešovce (február 
2010, Ing.ilanin) 

5) Technologický návrh ČOV Richňava; pre Global Water partnership (Doc.Bodík) 

Informácia o členskej základni (Ing. Dian) obsahovala nasledovné údaje, ktoré v roku 2010 výbor 
AČE SR obdržal, skontroloval ich náležitosti, schválil a predložil na potvrdenie 13.VZ: 

- prihlášky nových individuálnych členov:  
Ing. Soňa Lehotská   individuálny člen-študent 
Ing. Miroslava Smolinská  individuálny člen-študent 
Ing. Mária Valičková   individuálny člen-študent 
 
- prihlášky nových korporatívnych členov: 
Pureco s.r.o. Bratislava  korporatívny člen 
BDL Consult, s.r.o., Bratislava korporatívny člen  

 
- zmeny druhu členstva :  
Miloslav Skotal   z pridruženého člena na ind. riadneho člena 

 
Vo veci ukončenia členstva na vlastnú žiadosť, výboru bola doručená písomná žiadosť, zobral na 
vedomie a predkladá VZ na vedomie: 
ECM ECO Monitoring, korporatívny člen ukončuje členstvo z dôvodu zmeny zamerania firmy 
 
13.VZ jednohlasne potvrdilo nové a zmenené členstvá a vzalo na vedomie ukončenia členstva. Po 
schválení vyššie uvedených zmien v členskej základni je stav členov AČE SR nasledujúci (stav ku 
dňu konania VZ): 

- individuálni členovia : 117 
- v tom 1 čestný člen, 90 riadnych, 10 pridružených a 16 členov-študentov 
- korporatívni členovia : 18   
- spolu členov 135  

hlasovacie kvórum (bez hlasov členov - študentov) je 119 hlasov 
 
Výbor AČE SR opakovane vyzýva individuálnych pridružených členov, spĺňajúcich podmienky 
riadneho členstva, aby doručili podklady a požiadali o zmenu členstva. 
 
Na návrh výboru AČE SR pre rok 2011 schválilo 13. VZ zachovanie členských príspevkov pre rok 
2011 na nezmenenej úrovni (oproti roku 2010):   

- individuálny člen       30.- € 
- študentský člen       5.- €  
- korporatívny člen       350.- €  
- čestný člen        0.- €  
- individuálny člen poberajúci starobný dôchodok  0.- €   
(bezplatné členstvo pre nepracujúcich členov - dôchodcov je v súlade s odsúhlasenou 
zmenou v stanovách z predošlých rokov).  

 
Správu o stave hospodárenia AČE SR  predniesol Doc.Ing. Igor Bodík,PhD. a bola zaslaná poštou 
všetkým členom AČE SR. 
 
 
12. VZ jednohlasne schválilo hospodárenie AČE SR a finančný plán na rok 2011.  
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V prípade záujmu členov sú podrobné podklady k účtovníctvu dostupné u hospodára AČE SR 
(Doc. Bodík), prípadne u členov revíznej komisie (predseda Doc. Hutňan). 
 
Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Doc. Hutňan. Revízna komisia konštatuje, že 
činnosť a hospodárenie AČE SR je v súlade s platnými stanovami a organizačným poriadkom AČE 
SR. Celá revízna správa je uvedená v samostatnej prílohe.  
 
Plán aktivít AČE SR na rok 2011 predstavil Ing. Bilanin nasledovne: 

1) Odborný seminár v rámci AQUA Trenčín 2011 s tématikou aktuálnej legislatívy vo vodnom 
hospodárstve (september 2011, Doc.Bodík). 

2) Seminár pre stredné školy v rámci AQUA Trenčín 2011 na tému čistenie odpadových vôd v 
SR (pre AVS; Prof.Drtil) 

3) Zasadnutie rady EWA v roku 2011 (Ing. Kucman) 
4) Prezentácie členov AČE SR na rozhodujúcich odborných akciách CzWA , „Nové metody a 

postupy při provozování ČOV“, 5.-6.4.2011 Moravská Třebová; „Anaerobie“ 14-15.9.2011 
Klatovy; bienálna konferencia CZWA Voda (bývalé Odpadní vody Wastewaters) 19-
20.10.2011 Poděbrady,"Městské vody 2011", 6.-7.10.2011 Velké Bílovice. Bližšie na 
www.czwa.cz 

5) Spoluorganizácia tradičnej konferencie VÚVH Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV, 
Podbanské, 26.-27.10.2011 (Ing.Belica) 

6) Aktualizácia www stránok a propagačných materiálov (Ing.P. Pagáčová); informovanie 
o legislatívnych predpisoch (Ing.Dian) 

 
13. VZ schválilo Plán aktivít AČE SR na rok 2011.  
 
Z následnej diskusie vyplynulo: 
 
Výbor obdržal návrh na zriadenie troch odborných skupín, ktoré budú v diskusii prezentované. Ide 
o nasledujúce predbežné zameranie: 
1. Rozvoj verejných vodovodov a kanalizácií (navrhovateľ Z. Samarjay) 
2. Malé a domové ČOV (navrhovateľ L. Penzes) 
3. Úsporné opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd  (navrhovateľ M. Bilanin)  
Predstavu o zameraní skupín č. 2 a 3 uviedli ich navrhovatelia, Ing. Samarjay sa z účasti 
ospravedlnil, Prof. Drtil aspoň približne uviedol informáciu od Ing. Samarjaya o pracovnej skupine s 
tým, že by mala byť zameraná na oblasť obnovy infraštrukúrnych sietí (vodovody a kanalizácie). 
Ing. Chabal pripomenul, že odborný prístup je potrebný aj pre stredné a veľké ČOV., Doc. Hyánek 
zdôraznil, že je potrebné riešiť aj problematiku stôk. 
Doc. Námer zdôraznil, že pre skupiny je veľmi potrebné, aby boli nestranné a odborné.  
Prof. Drtil informoval, že skupiny budú vedené plne v zmysle organizačného poriadku AČE SR a 
požadovanú odbornosť a nestrannosť ich výstupov bude garantovať výbor a predseda. 
V širšej diskusii boli rozoberané správnosti a vhodnosti označení názvov respektíve konkrétneho 
zamerania skupín. Ako vhodné riešenie bolo navrhnuté, že navrhovatelia skupín (Ing. Samarjay, 
Ing. Penzes, Ing. Bilanin) pripravia stručnú anotáciu zamerania skupiny, ktorá bude rozoslaná 
členom AČE. Na jej základe sa členovia môžu rozhodnúť pre účasť v skupine, prípadne doručiť 
navrhovateľom možné úpravy zamerania a názvu skupiny.  
Pre podporu rozbehu činnosti skupín navrhuje výbor poskytnúť bez predbežných podmienok na ich 
činnosť sumu 500 € z rozpočtu AČE, uvažovanú napr. na krytie prípadných cestovných nákladov 
členov skupín. Iné podmienky finančnej podpory činnosti skupín budú predmetom jednotlivého 
odsúhlasenia vo výbore, resp. VZ (podľa rozbehu aktivít konkrétnej skupiny).  
Následne skupiny spracujú „anotáciu“ svojho zamerania a plán svojej činnosti a prostredníctvom 
svojho navrhovateľa ho predložia výboru (bude zverejnený na webe AČE vrátane kontaktných 
údajov). Súčasne si ustanovia svojho vedúceho. Ku koncu kalendárneho roka podajú výboru 
správu o svojej činnosti, ktorá bude zverejnená na webe AČE.   
V reakcii na návrh skupiny zameranej na obnovu infraštruktúrneho majetku uviedol Ing. Nagy 
(AVS), že v správnej rade AVS navrhne poskytnutie príspevku 500 € na činnosť takejto skupiny. 
Prof. Drtil a Doc.Bodík informovali, že AČE SR v spolupráci s korporatívnym členom Hach Lange 
plánuje organizovať ca. v júni 2011 v Žiline odborný seminár zameraný na oblasť regulácie 
procesov na ČOV.  
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Po ukončení 13. VZ nasledoval odborný seminár korporatívneho člena AČE SR Siemens s.r.o. 
Bratislava. Seminár bol otvorený aj pre odbornú verejnosť mimo AČE SR a spolu sa zúčastnilo 56 
kolegov  (členov aj nečlenov AČE SR). 
 
Zapísal: Ing. M.Dian 
 
Overil: Ing. M.Bilanin PhD., Prof. M.Drtil, PhD. 
 


